
Geachte voorzitter en leden van de commissie Beheer, 

Namens verschillende stakeholders in de omgeving van de Pim Mulierlaan spreek ik onze 
zorgen uit over stukken die u vanavond bespreekt ten aanzien van onderdelen van het 
uitvoeringsprogramma SOR 2040. Zeker de stukken die een relatie hebben met de eerder 
vanavond besproken bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. 

In uitvoering zou zijn de ‘snelfietsroute Velsen-Haarlem-Heemstede’. Al vanaf 2019 en gepland 
voor uitvoering in 2024, op basis van een startnotitie uit 2021. Het onderdeel Pim Mulierlaan 
staat specifiek benoemd. 

We hebben de afgelopen maanden bij verschillende commissies ingesproken om aan te geven 
dat het betreffende gebied meervoudig wordt geclaimd, maar slechts beperkte ontwikkeling 
aankan. Verschillende ingehuurde procesmanagers schrijven tijd en kosten veel geld, maar 
kunnen niet tot een resultaat komen dat aansluit bij uw ambities. 

Afgelopen februari werd een principeakkoord verleend voor de bouw van een vierde multi-
functionele sporthal in onze wijk. Respect, maar de consequentie is dat bijvoorbeeld de 
ambitie een fietstunnel in het verlengde van de Pim Mulierlaan, zoals is vastgesteld in de SOR 
2040, aan te leggen niet uitvoerbaar wordt. Commissieleden stelden vragen aan 
verantwoordelijke wethouders, die zonder kennis van zaken die onmogelijkheid ontkenden. 

De in februari aangenomen motie over sociale- en verkeersveiligheid rondom de voorgestelde 
multi-functionele sporthal aan de Pim Mulierlaan leidt momenteel tot een rapportage door 
een ingehuurde consultant die onze bezwaren en feitenlast bevestigt. 

Vastgestelde ambities uit SOR 2040, Orionzone Ontwikkelvisie, Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland en binnenstedelijke snelfietsroutes botsen. 

U leest in de stukken dat de Provincie Noord-Holland verantwoordelijk is voor het traject 
snelfietsroute door een weiland in Santpoort naast de N208. Ook daar schrijft momenteel een 
consultant een rapport over, waarschijnlijk concluderend dat zo’n oplossing onwenselijk is. 

Dan ontbreekt nog het stuk Jaap Edenlaan/Delftpad, dat te smal is, de status heeft van een 
wandel/fietspad en ter hoogte van de woontoren minder dan drie meter breed is. 

We zijn positief kritisch ingesteld en willen u vragen de wethouder te verzoeken een 
technische sessie te beleggen waarin we met een integrale en duurzame blik kijken naar de 
kort aangestipte uitdagingen. Het doel is tot keuzes te komen die gedragen worden door alle 
partijen. Vervolgens kunnen uw commissie en de raad die keuzes vaststellen. 

Dank voor uw aandacht en ik sta open voor uw vragen. 

Hans Pos, MSc., voorzitter wijkraad de Krim en werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan 


